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 Plant-based chicken กำลังมาแรงในสหรัฐฯ 
       คนอเมริกันเปลี่ยนพฤติกรรมจากความนิยมบริโภคเนื้อวัว มาเปนการบริโภคเนื้อไกเพ่ิมมากขึ้นในชวง 50 ปที่ผานมา สถิติจาก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุวา เม่ือ 50 ปทีแ่ลวสัดสวนการบริโภคเนื้อวัวและเนื้อไกของคนอเมริกันคือ 83.9 ปอนดและ 40.1 

ปอนด ในป 2020 คนอเมริกันโดยเฉลี่ยบริโภคเนื้อไกถึง 97.6 ปอนด การเติบโตของการบริโภคเปนผลจากความเชื่อวาเนื้อไกเปน

อาหารสุขภาพกวาเนื้อวัวและเนื้อหมู และการเติบโตของอุตสาหกรรมเลื้ยงไกทีส่งผลเปนอุปทานจำนวนมากในตลาดทำใหราคาต่ำ  

 

       Plant-based chicken เคยออกสูตลาดสหรัฐฯ มาแลวตั้งแตป 2012 แตไมประสบความสำเร็จมากนัก เมื่อเกิดวิกฤตการแพร

ระบาดของ COVID-19 ทำใหเนื้อไกในสหรัฐฯ ขาดตลาด ราคาพุงสูง ประกอบกับผูบริโภคสหรัฐฯ หันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น เริ่ม

พิจารณาการบริโภคเนื้อสัตวเทียมหรือ Plant-based meat ในฐานะทางเลือกอ่ืนที่ดีตอสุขภาพ การเพิ่มข้ึนของความสนใจเรื่อง 

Sustainability และการเติบโตของการยอมรับอาหารใหมๆ จากพฤติกรรมปกติที่นิยมบริโภคเนื้อไกแท ทำให Plant-based 

chicken ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้น สินคา Plant-based chicken จึงเติบโตอยางตอเนื่อง SPINS บริษัทวิเคราะหขอมูลของสหรัฐฯ 

ระบุวา ปจจุบัน Plant-based chicken เปนอาหาร Plant-based ที่มีการบริโภคสูงเปนอันดับ 2 รองจาก Plant-based meat 

 

      Plant-based chicken เปนสินคา Plant-based ที่มีศกัยภาพสูง สามารถนำเสนอสินคาไดหลากหลายรูปแบบ หลายสูตรการ

ผลิต หลายรสชาติ และหลากหลายคุณคาอาหารใหเลือกสรร เชน nuggets (สถิติของ SPINS ระบุวา ในระหวางกลางเดือน

พฤษภาคม 2020 ถึง 2021 ยอดขาย Plant-based chicken nugget เติบโตรอยละ 48.4 และมีอัตราเติบโตตอปที่รอยละ 18 ซึ่ง

แมวาจะอยูในระดับต่ำกวาอาหาร Plant-based ประเภทอ่ืน แตสูงกวาอัตราเติบโตรอยละ 4 ของอาหารที่ผลิตจากเนื้อไกแท), 

tenders, patties, non-breaded strips, breaded (เปนสินคาที่มีความใกลเคียงกับเนื้อไกแทมากที่สุดทั้ง texture และ

กระบวนการทำอาหาร นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหโรงงานผลิตคิดคนวิธีการที่จะสรางรสชาติและ texture ใหมๆ ได) และสินคา

อาหารอ่ืนๆ ที่ใช Plant-based chicken ที่อยูในรูปฉีกเปนเสนหรือตัดเปนกอนเปนสวนผสม รวมถึงสินคาอาหาร Plant-based 

chicken สำหรับเด็กโดยเฉพาะ ดวยการทำ nuggets ใหดูเหมือนตัวการตูนตางๆ บางรายการผลิตใหสินคาที่ใหความรูสึกเหมือน

เนื้อสัตวจริง   

 

         วัตถุดิบและกระบวนการผลิต Plant-based chicken ที่นิยมใชในสหรัฐฯ เชน ถั่วเหลือง (soy) ถั่วปากอา (Fava beans) 

น้ำมันดอกทานตะวัน โปรตีนจากถั่ว และเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ เปนตน เทคโนโลยีการผลิตที่นิยมใชคือ Extrusion ที่ใช   

ความรอนและการเคลื่อนไหวเพ่ือเปลี่ยนรูปโปรตีน หรือแบบ High-moisture extrusion เพ่ือทำใหสินคาไมแหง มีรสชาติ และให

ความรูสึกเต็มปากเต็มคำ การผลิตแบบ High-moisture extrusion นี้ไดรับความนิยมสูงเพราะใหเนื้อไดที่คลายเนื้อจริงมากที่สุด 
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       ในป 2020 โรงงานผลิตสินคาอาหารทั่วไปและที่ผลิต Plant-based chicken หลายรายในสหรัฐฯ รวมถึงบริษัทผูผลิตอาหาร 

Plant-based รายใหญสองรายคือ Beyond Meat และ Impossible Foods หันมาผลิตสินคา Plant-based chicken รายการใหม

ออกสูตลาดเพ่ิมข้ึน โดยเนนการผลิตสินคาที่เรียกวา New Generation เนนความเปนธรรมชาติ (natural) และความพิเศษกวาเดิม 

(specialty) รวมถึงมีรสชาติที่เปนไปตามความนิยมของเทรนดโลก ใชสวนผสมลดลง และเลือกสวนผสมที่ดีตอสุขภาพหรือที่เปน 

organic และ non-GMO  

 

ที่มา: FOODDIVE: “Why Chicken is taking over Plant-based meat”, by Megan Poinski, July 20, 2021 

 

ขอคิดเห็นของ สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. การเติบโตของ Plant-based chicken สะทอนการขยายตัวของโอกาสในตลาด Plant-based food ในสหรัฐฯ ซึ่งมแีนวโนมจะ

เปนการเติบโตในระยะยาว เนื่องจากวิกฤต COVID-19 และสภาวะโลกรอนที่เห็นผลกระทบชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำใหกระแส

รักสุขภาพ การรักษาสิ่งแวดลอม และการลดการทารุณสัตว เติบโตอยางรวดเร็วและมีแนวโนมตอเนื่องไปในอนาคต 

2. ปจจัยที่ควรพิจารณาในการขยายตลาด Plant-based คือ 

1) พฤติกรรมการบริโภคและแนวคิดของผูบริโภคสหรัฐฯ ที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

2) วัตถุดิบที่ใชและปริมาณการผลิตที่ตองเพียงพอกับการคาในปริมาณมาก 

3) สภาวะการแขงขันในตลาดที่อยูในระดับสูง มีผูแขงขันหลายรายเปนบริษัทผผูลิตรายใหญที่มีพรอมทั้งเงินทุนและขอมูลตลาด 

และปริมาณสินคาในตลาดที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นตอเนื่อง ผูประกอบการจึงตองมีความพิถีพิถันในการผลิต และจำเปนตอง

คนคิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหสามารถผลิตสินคาที่แปลกใหมทีส่ามารถสรางจุด เดนในตลาด และความสนใจ

ของผบูริโภค 

3. ผูประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดสินคาอาหาร Plant-based food มายังตลาดสหรัฐฯ และตลาดตางประเทศ สามารถ

สมัครเขารวมกิจกรรม Online Business Matching ซึ่งจะจัดข้ึนในวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2564 ไดที ่www.Thaitrade.com 

  

 

 

 

 

 



 

คลกิที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


